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FORDÍTÁSOK
A termékkel kapcsolatos dokumentumok további nyelveken is kiadásra kerülhetnek, elektronikus formában.

SZIMBÓLUMOK JEGYZÉKE

Európai megfelelőség Gyártó Meghatalmazott képviselő az Európai 
Unióban

Gyártási szám Felhasználható -ig In vitro diagnosztikai alkalmazásra

Hőmérsékleti határérték Katalógusszám Olvassa el a Használati útmutatót

Tesztek száma A következővel használandó Sorozatszám

Kizárólag orvosi rendezvényre Latexet tartalmaz

BIO‑RAD MŰSZAKI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Segítségért és műszaki tanácsadásért forduljon a Bio‑Rad Műszaki ügyfélszolgálatához. Az Amerikai 
Egyesült Államokban a Műszaki ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig, 9:00 és 17:00 óra között áll 
rendelkezésre. 

Telefon: 00‑800‑00‑246‑723

Fax: +36 1 459 6101

E‑mail: LSG_techsupport_EEMEA@bio‑rad.com

Az online műszaki ügyfélszolgálat és a nemzetközi kapcsolattartási adatok megtalálhatók a 
www.consult.bio-rad.com oldalon.

JOGNYILATKOZAT
A jelen dokumentum egyetlen része sem másolható vagy továbbítható semmilyen elektronikus vagy 
mechanikus eszközzel, így fénymásolással, felvételkészítéssel, illetve bármely adattároló vagy -továbbító 
rendszer segítségével, a Bio‑Rad Laboratories írásos engedélye nélkül.

A Bio‑Rad fenntartja a jogot, hogy termékeit és szolgáltatásait bármikor módosítsa. Ez a felhasználó 
kézikönyv külön értesítés nélkül módosulhat. Noha a kézikönyv a pontosságra törekedve készült, a Bio‑Rad 
nem vállal felelősséget a jelen információk alkalmazásából vagy felhasználásából eredő hibákért vagy 
károkért.

Az Excel és a Microsoft a Microsoft Corporation védjegyei.

A FAM és a VIC az Applera Corporation védjegyei.

A TaqMan a Roche Molecular Systems, Inc. védjegye.
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Az EvaGreen a Biotikum, Inc. védjegye. A Bio‑Rad Laboratories, Inc. a Biotium, Inc. engedélyével 
értékesít EvaGreen festéket tartalmazó reagenseket a valós idejű PCR‑hoz csak kutatási célokra történő 
alkalmazásra.

A Bio‑Rad PCR‑készülékek és a valós idejű PCR‑készülékek az alábbi egy vagy több, az Eppendorf 
AG tulajdonában lévő szabadalmi oltalom alá tartoznak. Az amerikai szabadalmak számai: 6,767,512 és 
7,074,367.

Ez a termék és/vagy annak alkalmazása a Bio‑Rad Laboratories, Inc. birtokában lévő vagy részére 
engedélyezett amerikai szabadalmak és/vagy folyamatban lévő amerikai vagy nem amerikai szabadalmi 
kérvények igénypontjai alá tartoznak. A termék megvásárlása korlátozott és át nem ruházható jogot 
biztosít ezen szellemi tulajdonhoz, a termék kizárólagosan belső kutatási és diagnosztikai célokra történő 
felhasználásához. A termék bármilyen fajta kereskedelmi felhasználására, így többek között gyártásra, 
minőségbiztosításra vagy kereskedelmi szolgáltatások, például szerződéses szolgáltatások nyújtására vagy 
szolgáltatási díj átvételére ez nem jogosít. Az ilyen típusú felhasználásra vonatkozó engedéllyel kapcsolatos 
információkért forduljon a Bio‑Rad Laboratories‑hoz. A vásárló/végfelhasználó felelős minden egyéb, 
esetlegesen szükséges szellemi tulajdonjog beszerzéséért.

BIZTONSÁG ÉS A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
A QX200™ System a vizsgálatok alapján megfelel az alábbi biztonsági és elektromágneses szabványok 
valamennyi vonatkozó előírásának:
1. IEC 61010‑1:2010 (3. kiadás), EN 61010‑1:2010 (3. kiadás). Méréstechnikai, irányítástechnikai és 

laboratóriumi villamos berendezések — 1. rész: Általános követelmények:
2. EN 61326‑1:2006 (A osztály). Méréstechnikai, irányítástechnikai és laboratóriumi villamos 

berendezések. EMC‑követelmények, 1. rész: Általános követelmények:
3. UL 61010‑1:2004, Laboratóriumi berendezések, vizsgálati és méréstechnikai berendezések és ipari 

folyamatirányító berendezések
4. CAN/CSA 22.2 No 61010‑1‑04, Villamos biztonsági követelmények. Méréstechnikai, irányítástechnikai 

és laboratóriumi villamos berendezések, I. rész: Általános követelmények
5. A berendezés  rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem a kézikönyv 

útmutatásainak megfelelően került beszerelésre és használatra, akkor káros interferenciákat okozhat 
a rádiós kommunikációban. A berendezés lakóövezetben történő működtetése valószínűleg káros 
interferenciát okoz, amelynek megszüntetését a felhasználónak kell elvégeznie saját költségén.

A CE‑jelzés azt jelöli, hogy a gyártó garantálja, hogy a termék megfelel az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK európai irányelv alapvető előírásainak. 

A CSA jelzést azt jelöli, hogy a terméket a kanadai és az amerikai szabványoknak megfelelően 
bevizsgálták, és az megfelel ezen vonatkozó szabványok előírásainak. 

A berendezés a vizsgálatok alapján megfelel az FCC szabályok 15. részében az „A” osztályú 
digitális eszközökre vonatkozóan megfogalmazott határértékeknek. A határértékek megállapítása a 
berendezés kereskedelmi környezetben történő működéséből származó káros interferenciák elleni 
elfogadható szintű védelem biztosításának megfelelően történt.

A WEEE‑szimbólum (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv 
szerint) azt jelzi, hogy amikor a végfelhasználó ezt a terméket ki szeretné dobni, akkor külön 
hulladékgyűjtő létesítménybe kell azt elküldeni újrahasznosítás és újrafeldolgozás céljából. 

Ezt a berendezést kizárólag szakemberek használhatják.

A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a tápegység könnyen csatlakoztatható legyen az elektromos 
hálózathoz. A tápegység hálózati csatlakozója az áramellátást megszüntető eszköz.
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A berendezés nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket.

ddPCR™ Dx Universal Kit for QX200™ System, figyelmeztetések és óvintézkedések
In vitro diagnosztikai alkalmazásra. Kizárólag egészségügyi szakember használhatja.

Ezt a vizsgálati készletet kizárólag a laboratóriumi eljárásokban jártas, és a lehetséges veszélyeket ismerő, 
szakképzett személyek kezelhetik. Viseljen megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és szem/arcvédőt, és a 
helyes laboratóriumi gyakorlat előírásainak megfelelően kezelje.

Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos képzés
Az olajokkal és mintalemezekkel végzett munka során védőkesztyű megfelelő használata javasolt. Az 
egyéni védőeszközökre vonatkozó OSHA előírásokat az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénye 
(CFR) tartalmazza az alábbi pontokban: 29 CFR 1910.132 (Általános követelmények); 29 CFR 1910.138 
(Kézvédelem); 29 CFR 1926.95 (A szabványos egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények). 
A csökkent védőhatású kesztyűt ki kell dobni és újra kell cserélni. A vegyi anyagoknak kitett kesztyű 
újrafelhasználásának eldöntéséhez vegye figyelembe a vegyi anyagok toxicitását és az olyan tényezőket, 
mint például az expozíció időtartama, a tárolás és a hőmérséklet. Segédlet a gépek, assay‑k, olajok és 
tisztítószerek használatakor viselendő védőkesztyű kiválasztásához:
• A butil kesztyű szintetikus gumiból készül és a peroxidokkal, fluorsavval, erős bázisokkal, alkoholokkal, 

aldehidekkel és ketonokkal szemben nyújt védelmet
• A természetes (latex) gumikesztyű kényelmes viselet és kiváló szakítószilárdságú, rugalmasságú és 

hőálló tulajdonságú
• A neoprén kesztyű szintetikus gumiból készül és jó hajlékonyságot biztosít, viselése során az ujjai 

ügyesebben mozgathatók, nagy a sűrűsége és a szakadással szemben ellenálló; az alkoholokkal, 
szerves savakkal és lúgokkal szemben nyújt védelmet

• A nitril kesztyű kopolimerből készül és a klórozott oldószerekkel, például a triklóretilénnel és a tetraklór‑
etilénnel szemben nyújt védelmet; emellett kiváló védő hatású olajokkal, zsírokkal, savakkal és maró 
anyagokkal való munka során.
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In vitro diagnosztikai orvosi eszköz.
Gyakori név: Dx Universal Kit for QX200™ System
Név: Dx Universal Kit for QX200™ ddPCR™ Dx System
Cikkszám: 17001379

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A ddPCR Dx Universal Kit for QX200 ddPCR Dx System (cikkszám: 17001379) egy nem analit‑specifikus 
reagensekből és fogyóeszközökből álló készlet a dropletek képzésére és leolvasására szolgáló QX200 
Droplet Digital PCR System rendszerhez. A diagnosztikai assay‑t, a kontrollokat és a kalibrátorokat a 
végfelhasználó biztosítja.

AZ ELJÁRÁS ELVE
A ddPCR DX Universal Kit for QX200 ddPCR Dx System egy, a ddPCR reakció munkafolyamat QX200 
rendszeren történő futtatásához szükséges reagenseket és fogyóeszközöket tartalmazó készlet (amely a 
primereket, próbá(ka)t és a templátot nem tartalmazza).

*0. lépés: Nukleinsav 
előkészítése/ 

kivonása

1. lépés: 
A reakció 
beállítása

2. lépés: 
Dropletképzés

3. lépés: 
Ciklikus 

melegítés

4. lépés: A dropletek 
összegyűjtése és 

elemzése

*A 0. lépés akkor szükséges, ha az RNS‑t cDNS‑sé kell alakítani.

A Dx Universal Kit kialakítása és csomagolása leegyszerűsíti és lehetővé teszi a QX200 ddPCR System 
nyitott módban történő használatát. Lehetővé teszi a laboratórium számára, hogy anélkül fejlessze ki 
a számára szükséges assay-t, hogy ki kellene találnia, milyen általános fogyóeszközök szükségesek a 
készülékhez és a technológiához. Ezáltal a laboratórium sokkal inkább képes lesz a primerek, próba/próbák 
és templátszekvenciák tervezésére koncentrálni.

A készlet részei: ddPCR Dx Consumable Pack, ddPCR Dx Supermix Pack és ddPCR Dx Droplet Reader 
Oil Pack.
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REAGENSEK ÉS ESZKÖZÖK

A készletben lévő anyagok

MEGJEGYZÉS: Az alábbi katalógusszámok (12001921, 12002544 és 12002526) mind 
szerepelnek a ddPCR Dx Universal Kit for QX200 ddPCR Dx System termékben

Katalógusszám Alkotórész Mennyiség Leírás/Kiszerelés

17001379 ddPCR Dx Universal Kit for 
QX200 ddPCR Dx System

192 Rxns

12003185 ddPCR 96‑Well Plates 1 x 5 5 db azonnal felhasználható, 
96 mérőcellás lemez

12003015 ddPCR Pierceable Foil Heat Seal 1 x 50 1 csomag 50 db-os zárófólia, 
azonnal felhasználható

12003020 Droplet Generation Oil for Probes 2 x 7 ml 2‑7 ml üveg olaj, azonnal 
felhasználható

12003018 DG8™ Cartridges 1 x 24 1-24 db-os csomag 
dropletképző patronhoz, azonnal 

felhasználható

12003021 DG8 Gaskets 1 x 24 1-24 db-os csomag zárófólia, 
azonnal felhasználható

12005493 Instructions Manual 1 ddPCR Dx Consumable Pack 
használati útmutató

Katalógusszám Alkotórész Mennyiség Térfogat 

12002544 ddPCR Dx Supermix Pack 2 1 ml

A Supermix manuális QX200 System rendszerrel történő használata előtt olvassza ki szobahőmérsékletre.

Katalógusszám Alkotórész Mennyiség Térfogat 

12002526 QXDx Droplet Reader Oil Pack 1 1 l

Azonnal felhasználható Droplet Reader Oil a QX200 rendszerrel.
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Szükséges, de a készletben nem szereplő anyagok:

Leírás Katalógusszám

QX200 Dx Digital Droplet PCR System 17000034

QX200 Droplet Reader, IVD
• QuantaSoft Software
• Lemeztartók  (2)
• USB 2.0 kábel
• Tápkábel

12001045
10026368
29711024

Hívja a műszaki ügyfélszolgálatot
Hívja a műszaki ügyfélszolgálatot

 QX200 Droplet Generator, IVD
• Patrontartó
• Tápkábel

12001049
186‑3051

Hívja a műszaki ügyfélszolgálatot

Leírás Katalógusszám

Pipetták

• 20 μL‑es pipetta a minta beméréséhez
• 50 μL‑es pipetta a droplet átviteléhez
• 8 csatornás, 200 μL‑es pipetta az olajhoz

Rainin L‑20
Rainin L8‑50
Rainin L8‑200

Leírás Katalógusszám

Pipettahegy (szűrőbetétes)  Rainin GP‑L10F
GP‑L200F

Leírás

Szükséges: Az alábbi műszaki adatoknak megfelelő PCR‑készülékek:
• Pontosság: +/‑ 0,2 °C
• Egységesség: +/‑ 0,4 °C a mérőcellák között 10 másodpercen belül
• Módosítható felmelegítési lehetőség, az előírt melegedési sebesség: legfeljebb 2 °C/mp
• Hőmérsékleti tartomány: 0‑100 °C

Leírás Katalógusszám

PX1™ PCR Plate Sealer 181-4000
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TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

A ddPCR Dx Supermix Pack –25 °C ‑ –15 °C közötti hőmérsékleten tárolva a címkékre 
nyomtatott lejárati ideig stabil. Kiolvasztás után a supermix 4 °C‑on legfeljebb 2 hétig tárolható. 
A supermix ismételt lefagyasztása és felengedése nem javasolt.

A ddPCR Dx Consumable Pack 15‑30 °C közötti hőmérsékleten (szobahőmérsékleten) tárolva 
a címkékre nyomtatott lejárati ideig stabil.

A ddPCR Dx Droplet Reader Oil Pack állandó 15‑30 °C közötti hőmérsékleten 
(szobahőmérsékleten) tárolva a címkékre nyomtatott lejárati ideig stabil.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
• Ez a termék laboratóriumban használható.
• Lejárt anyagokat ne használjon.
• A mintákat mindig a biztonságos laboratóriumi eljárásoknak, például a CLSI Document M291 

dokumentumban foglaltaknak megfelelően kezelje.
• A reagenseket hőtől és nedvességtől védje.
• Minden reagens kezelése során viseljen egyéni védőeszközöket. A teszt elvégzése után alaposan 

mosson kezet.
• Ártalmatlanítsa.

Minőségellenőrzés
A ddPCR Dx Supermix for Probes (No dUTP) szennyező DN‑áztól és RN‑áztól mentes.

A tételek közötti konzisztencia érdekében a készlet szigorú előírásoknak megfelelően készült.

MINTAVÉTEL
• Vegye le a mintákat és megfelelően címkézze fel őket.
• A levett mintákat a felhasználó által validált körülmények között kell tárolni.
• A legjobb gyakorlat biztosítása érdekében teljes vérmintát kell venni, az adott intézmény standard 

technikájának megfelelően. Legalább 5 ml teljes vért kell levenni, alvadásgátlóként EDTA‑t tartalmazó 
csövekbe.

• Lépjen tovább a minta és a reakció előkészítésére.

A MINTA ÉS A REAKCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
A mintából kivonást kell végezni. A ddPCR munkafolyamathoz kivont DNS‑t vagy cDNS‑t kell használni.

A felhasználónak kifejezetten az adott alkalmazáshoz megfelelő előkészítő eljárásokat kell kifejleszteni és 
validálni.
• A DNS teljes vérből vagy határrétegből (buffy coat) történő kivonására elterjedten alkalmazott 

mintaelőkészítési módszerek kompatibilisek a ddPCR módszerekkel.
• A DNS formalinnal fixált, paraffinba ágyazott (FFPE) szövetből történő kivonására általánosan 

alkalmazott mintaelőkészítési módszerek kompatibilisek a ddPCR módszerekkel.
• A legjobb gyakorlat biztosítása érdekébenlegalább 10 millió (1x107) nukleált sejtet kell begyűjteni és 

kivonni.
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Ajánlás az optimális eredmények érdekében:
• Kövesse a QX200 ddPCR System kézikönyvében szereplő általános irányelveket és ajánlásokat.
• Az emberi genom DNS koncentrációja 30 pg ~330 ng/20 μl feltárt reakcióelegy kell legyen.

DNS feltárása
A dropletképzés előtt a DNS restrikciós feltárással történő fragmentálása biztosítja az optimális 
pontosságot azáltal, hogy elválasztja a tandem génkópiákat, csökkenti a minta viszkozitását és javítja a 
templát hozzáférhetőségét a bemeneti mintákban. A restrikciós feltárás javítja a digitális PCR általános 
teljesítményét az egyes alkalmazásokban.

Javaslat: Olyan restrikciós endonukleázt válasszon, amely nem vágja át sem a cél, sem a referencia 
amplikont, és érzékeny a metilezésre. Célszerű a négybázisú vágóenzimek és a nagyfelbontású enzimek 
használata.

A DNS minták restrikciós feltárásának elvégzéséhez két stratégia alkalmazható: közvetlenül a ddPCR 
reakcióelegyben történő feltárás a beállítás során, vagy hagyományos feltárás a ddPCR előtt.

DNS feltárása a ddPCR reakcióelegyben
• A DNS minta hatékony feltárása elérhető úgy, hogy a restrikciós enzimeket közvetlenül a ddPCR 

reakcióelegyhez adjuk hozzá.
• A javasolt hígító pufferrel hígítsa fel a restrikciós enzimet a gyártó utasításainak megfelelően, és adjon 

1 μl‑t a ddPCR reakcióelegyhez.
• 20 μl ddPCR reakcióelegyhez 2‑5 egység restrikciós enzim alkalmazása javasolt.
• Magas sótartalmú restrikciós enzim puffer hozzáadása gátolhatja a digitális PCR eljárást, ezért ez 

kerülendő.
• A megfigyelések alapján a HaeIII, MseI, AluI, HindIIII és CviQI jól használható a ddPCR 

reakcióelegyekben történő feltáráshoz.

DNS feltárása a ddPCR reakció előtt
• A restrikciós enzimmel történő feltárás elvégezhető külön reakcióként a ddPCR reakció beállítása előtt.
• Használjon 5‑10 enzimegység/mikrogramm DNS és 10‑20 enzimegység/mikrogramm genom DNS 

mennyiségeket.
• A reakciót a restrikciós enzimhez javasolt hőmérsékleten 1 órán át inkubálja.
• Hőaktiválás nem javasolt, de ha hosszabb távú tárolás szükséges, akkor szóba jöhet; a hőaktiválást ne 

végezze 65 °C felett.
• A restrikciós feltárás után nincs szükség a DNS tisztítására.
• A feltárt elegyből készítsen legalább 10‑szeres hígítást, a ddPCR reakcióelegyben használandó minta 

sótartalmának csökkentése érdekében.
• A feltárt DNS‑t legfeljebb –20 °C‑on tárolja.
• A ddPCR reakcióelegyet a hígított restrikciós enzim nélkül készítse el.
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ELJÁRÁS

Munkafolyamat

 

*0. lépés: Nukleinsav 
előkészítése/ 

kivonása

1. lépés: A reakció 
beállítása

2. lépés: 
Dropletképzés

3. lépés: 
Ciklikus 

melegítés

4. lépés: A dropletek 
leolvasása, adatgyűjtés 

és ‑elemzés

*A 0. lépés akkor szükséges, ha az RNS‑t cDNS‑sé kell alakítani.

A reakció előkészítése és beállítása
1. Olvasszon fel minden supermix, primer és próba alkotórészt szobahőmérsékletre. A cső tartalmát 

vortex keverővel alaposan homogenizálja, mert a –20 °C‑on történő tárolás során koncentrációgrádiens 
alakulhat ki. Rövid ideig centrifugálja le, hogy a cső tartalma alul összegyűljön.

2. A reakcióelegy beállítása előtt készítse el a kívánt koncentrációjú mintákat.
3. Készítse el a szükséges számú reakcióhoz elegendő reakcióelegyet.
4. Egyesítsen minden szükséges alkotórészt a minta kivételével, mérjen ki egyenlő mennyiségeket az 

egyes reakciócsövekbe, és az utolsó lépésben adja hozzá a mintát az egyes reakciócsövekhez.
5. A cső tartalmát vortex keverővel homogenizálja. Rövid ideig centrifugálja le, hogy minden alkotórész 

a reakciócső aljára kerüljön. Körülbelül 3 percig hagyja a reakciócsöveket szobahőmérsékletre 
melegedni.

Alkotórész Térfogat  
Reakció (μl) Végkoncentráció

ddPCR Supermix for Probes (No dUTP) 12,5 1x
20x cél primer/próba (FAM) 1,25 900 nM/250 nM 
20x referencia primer/próba (HEX/VIC) 1,25 900 nM/250 nM
Hígított restrikciós enzim (lásd DNS feltárás) 1 Változó
Minta Változó Legfeljebb 330 ng*
RN‑áz és DN‑áz mentes víz Változó -
Össztérfogat 25 -

1. táblázat: 
* A reakciónként 66 ng feletti mintakoncentráció és bizonyos alkalmazások esetében a célmolekula 
optimális kimutatásához szükség van restrikciós feltárásra. Ha nem szükséges feltárás, akkor a ddPCR 
reakcióelegyet a hígított restrikciós enzim nélkül készítse el.

A reakció előkészítésének és beállításának befejezése után menjen a 2. lépésre – A dropletképzés 
munkafolyamata.

Manuális dropletképzés
A beállításra és alkalmazásra vonatkozó részletes grafikus útmutatót lásd a QX200 Dx Digital Droplet PCR 
System felhasználói kézikönyvében (REF 10000046997).

A QX200 Droplet Generator, IVD egyszerre legfeljebb 8 mintához készít dropleteket. A dropletképzés 
minden nyolc mintából álló sorozat esetében ~2 percet vesz igénybe (~30 perc egy 96 mérőcellás lemez 
esetében).
MEGJEGYZÉS: DG8 Droplet generator cartridge mind a 8 mérőcellájának vagy mintát, vagy 
templátmentes kontrollt kell tartalmaznia, és mind a 8 mérőcellában kell lennie dropletképző olajnak.
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A dropletképzés QX200 Droplet Generator készülékben történő befejezése után óvatosan vigye át 
a dropleteket egy tiszta 96 mérőcellás lemezre, és a PX1 PCR Plate Sealer készülékkel zárja le a 
dropleteket tartalmazó 96 mérőcellás lemezt. Vegye ki a ddPCR dropleteket tartalmazó dropletlemezt, és a 
dropletképzés befejeződését követő 30 percen belül zárja le a lemezt.

Kövesse a PX1 PCR Plate Sealer használati útmutatójában szereplő utasításokat:
• A zárófólia‑rögzítő készüléket állítsa 180 °C hőmérsékletre és 5 mp időre. 
• A PX1 tálca ajtó kinyitásához érintse meg a nyilat. A tálcán lévő rögzítő blokkot úgy állítsa be, hogy a 

96 mérőcellás oldal felfelé nézzen. Helyezze rá a 96 mérőcellás lemezt a rögzítő blokkra, és ellenőrizze, 
hogy a lemez minden mérőcellája illeszkedik‑e a rögzítő blokkhoz.

• Fedje le a 96 mérőcellás lemezt egy réteg, perforálható zárófóliával. (A Bio‑Rad zárófólia tasakján lévő 
sárga címke jelzi a hegesztési felületet.) A piros csíknak látszania kell, amikor a fólia a lemezen van. Ne 
próbálja meg a keretet rátenni a fóliával fedett lemezre. A keret kizárólag más zárófóliákkal használható.

• Amikor a 96 mérőcellás lemez megfelelően illeszkedik a rögzítőblokkhoz és le van fedve a perforálható 
zárófóliával, érintse meg a Seal (Zárás) gombot. A tálca bezáródik, és megkezdődik a ráhegesztés.

• A ráhegesztés befejeződése után a PX1 készülék ajtaja automatikusan kinyílik. A PCR‑készülékbe való 
áthelyezéshez vegye le a lemezt a blokkról. Távolítsa el a blokkot a PX1 Sealer készülékből.

• Ellenőrizze, hogy a lemezen lévő valamennyi mérőcella le van zárva; a mérőcellák helyeinek látszaniuk 
kell a fólián. A lezárás után a lemez készen áll a PCR‑készülékben való feldolgozásra.

Ciklikus melegítés
Miután a dropleteket tartalmazó 96 mérőcellás lemezt lezárta, helyezze be azt a PCR‑készülékbe a PCR 
amplifikáláshoz.

Cikluslépés Hőmérsék‑let 
(°C) Idő Melegítési 

sebesség Ciklusok száma

Enzim aktiválása 95 10 perc

2 °C/mp

1
Denaturálás 94 30 mp 40
Hőkezelés/Láncnövelés 60 1 perc 40
Enzim inaktiválása 98 10 perc 1

Hőmérsékleten tartás (opcionális) 4 Végtelen 1

2. táblázat: A ciklikus melegítés körülményei a Bio‑Rad C1000 Touch Thermal Cycler* készülékre

* A fűtött fedelet 105 °C‑ra állítsa be, a minta térfogatát pedig 40 μl‑re.

* A ciklikus melegítés körülményeit az adott assay-hez szükséges módon módosítsa.

FiGYElEM! Eltérő melegítési sebesség alkalmazása befolyásolhatja a PCR amplifikációt és az 
eredményeket.

Adatgyűjtés és ‑elemzés
1. A ciklikus melegítés befejezése után helyezze a 96 mérőcellás lemezt a QX200 Dx Droplet Reader 

készülékbe
2. Nyissa meg a QX200 szoftvert (QuantaSoft™) és a kísérleti tervnek megfelelően állítson be egy új 

lemezelrendezést.
3. A részletes utasításokat lásd a QX200 Dx Droplet Reader készülék kézikönyvében (Katalógussszám 

10000044967).
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4. Adja meg a következő információkat a szoftverben: 
• Minta neve
• Kísérlet típusa
• Supermix típusa: ddPCR Supermix for Probes (No duTP)
• Célmolekula neve
• Célmolekula típusa(i): (Ch1 az FAM és Ch2 a HEX/VIC esetében)

5. A lemezelrendezés beállításához válassza az „Apply” (Alkalmaz) lehetőséget, majd a befejezéshez 
válassza az „OK” (Rendben) lehetőséget.

6. A befejezés után a dropletleolvasási folyamat (Adatgyűjtés) megkezdéséhez válassza a „RUN” 
(FUTTATÁS) lehetőséget.

7. Az Adatgyűjtés befejeződése után elemezze és ellenőrizze az eredményeket.
8. A jegyzőkönyvben az eredmények a végső 1x ddPCR reakció kópia/μl értékében vannak megadva.
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Megjegyzések:
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